
the best grapes 
bottled for you

Zweigelt en  
Blaufränkisch

DRUIVEN
Bio & natuurwijn
WIJNBOUW

SERVEER T°

GLAS DRINKVENSTER

Weingut Judith Beck
Beck Pink 2022

P R O F I E L

Riedel Pinot Noir

Weingut Judith Beck 10-12°C

2025

FUNKY | ROOD FRUIT  
KRUIDIG | SAPPIG

S T I J L F O O D

DOMEIN

FRAîCHEUR

BODY

MINERAAL

FUNKY

COMPLEX

Aperitief, koude salades
FOODPAIRING

Zachte, romige kazen
KAAS

BESTEL EN 
MEER INFO



Oostenrijk
LAND

Burgenland
REGIO

Bio-Wein 
aus Österreich

APPELLATIE

L O C A T I E

Continentaal met warme 
zomers en microklimaat 
door de Neusiedlersee.

KLIMAAT

De druiven worden met de hand 
geplukt. De fermentatie, die spontaan 
op gang komt, gebeurt in inox tanks. De 
wijn ondergaat ook een malolactische 
fermentatie. De 4 maanden durende 
rijping gebeurt in inox cuves.

VINIFICATIE

De druiven komen van vlakke 
percelen in de buurt van het meer van 
Heideboden die op 130 meter boven 
zeeniveau liggen. Hier vind je de 
typische “Seewinkelschotter” bodem 
met veel grind.

WIJNGAARD

W I J N B O U W

Judith Beck heeft de passie voor wijn met de paplepel 
ingekregen. Ze heeft oenologie gestudeerd aan het 
Viticultural College Klosterneuburg en deed daarna 
stages bij Cos d’Estournel, Braida in Piëmonte 
en Errazuriz in Chili. Hierdoor had ze meer dan 
voldoende bagage om de leiding van het wijnhuis 
van haar vader Matthias Beck over te nemen. Tot 
zijn dood was hij ook haar steun en toeverlaat. Alle 
percelen en druivenrassen worden met evenveel zorg 
behandeld maar haar hart ligt toch voornamelijk bij de 
autochtone rode rassen zoals Zweigelt, Blaufränkisch 
en St. Laurent. Door hun unieke ligging nabij de 
Neusiedler See profiteren haar 15 hectare van een 
microklimaat. Judith produceert authentieke wijnen 
waarbij elke wijn een individueel profiel bezit die de 
meteorologische kenmerken van het oogstjaar en het 
terroir reflecteren. Hierdoor ook geen gekunstelde 
ingrepen tijdens de vinificatie in de wijnkelder! 
Het toonvoorbeeld van die filosofie uit zich in haar 
Bambulé wijnen, die, zoals het merendeel van haar 
wijnen, op biodynamische wijze worden gemaakt. 
Judith Beck maakt ook deel uit van Pannobile. Een 
gerenommeerde groep van wijnbouwers die door 
onderlinge samenwerking naar een hoger niveau 
streven.

WIJNBOUWER: WEINGUT JUDITH BECK


